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No dia 03 de dezembro de 2012, às 13h30min, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da 4 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do Programa de 5 

Pós-Graduação em Física, presidida pelo Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. 6 

Estiveram presentes os professores Kepler de Souza Oliveira Filho, Miguel Angelo Cavalheiro 7 
Gusmão, Charles José Bonatto, Julian Penkov Geshev e Henri Ivanov Boudinov, além dos 8 

representantes discentes Daniel Ruschel Dutra (supl. dout.) e Deise Schäfer (supl. dout.). O Prof. Luiz 9 

Fernando Ziebell e os representantes discentes Fernanda Pereira da Cruz Benetti e Thales Marques 10 

Corrêa da Silva justificaram suas ausências. Convidamos o Prof. João Edgar Schmidt, futuro 11 

Coordenador do PPGFís (gestão 2013-2014), mas ele não pôde comparecer. APROVAÇÃO DA ATA 12 

30/2012: A Ata 30/2012, de 26/11/2012, foi aprovada. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO 13 

EM DEZEMBRO/2012: Tendo em vista aprovação na seleção de novembro/2012, ingressaram no 14 
doutorado, em dezembro/2012, Thales Marques Corrêa da Silva e Rafaela Debastiani. A selecionada 15 

em 1º lugar, Fernanda Pereira da Cruz Benetti, ingressará no curso em janeiro/2013. Os dois 16 

primeiros selecionados foram contemplados com as duas bolsas CNPq disponíveis. A candidata 17 

Rafaela Debastiani será contemplada com uma bolsa da CAPES, que o Programa irá abrir, atendendo 18 

a recomendação da Comissão de Bolsas. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 19 
ENCAMINHAMENTO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DA ALUNA 20 
MIRIAN THUROW GRIEP: Foi lida a carta encaminhada pela Profª. Maria Beatriz de Leone Gay 21 

Ducati solicitando prorrogação do prazo para a defesa do Exame de Doutorado da sua aluna Mirian 22 

Thurow Griep, ingressante em 01/08/2010, passando de 31/01/2013, que seria o prazo regimental, 23 

para março/2013. Tal pedido deve-se às seguintes razões: 1) Em dez/2012 a aluna apresentará 24 

trabalho no “IX Simpósio Latino Americano de Física de Altas Energias (SILAFAE 2012)”, em São 25 

Paulo/SP; 2) Neste 2º semestre, estão sendo escritos e serão submetidos, dois artigos importantes 26 

referentes aos temas abordados no doutoramento; 3) Em geral, em janeiro e fevereiro é muito difícil 27 
constituir bancas, pelo fato de haver inúmeros congressos e escolas na área de Física de Altas 28 

Energias, além de ser período de recesso acadêmico. A CPG aceitou a proposta de prorrogação do 29 

prazo para encaminhamento do Exame, aguardando o mesmo até final de março/2013. SITUAÇÃO 30 

DE ALUNOS DO PPGEnFís EM DISCIPLINAS FORMATIVAS DO PPGFís: Conforme consta na 31 

ata 10/2012, de 28/05/2012, os professores das disciplinas formativas do PPGFís (Teoria 32 

Eletromagnética e Mecânicas Clássica, Quântica e Estatística) vêm notando uma disparidade entre os 33 

alunos matriculados do PPGFís e do PPGEnFís, devido ao fato dos alunos do PPGEnFís não terem 34 

cursado as referidas disciplinas na graduação, pois não são obrigatórias na Licenciatura. Havia sido 35 

levantada a idéia de que talvez o próprio PPGEnFís devesse disponibilizar essas disciplinas, que 36 

também são obrigatórias no Ensino, com enfoque diferenciado, pois o desnivelamento dos alunos 37 
acaba gerando problemas no bom andamento da disciplina na PG. O Coordenador do PPGFís 38 

informou que, através de contato informal com o Coordenador do PPGEnFís, Prof. Claudio 39 

Cavalcanti, este afirmou que o PPGFís não deve diminuir o nível de exigência das suas disciplinas. A 40 

CPG agora recebeu carta do Prof. Daniel Stariolo, onde informa sobre sua preocupação com a forma 41 

como as disciplinas formativas do curso de Pós-Graduação em Física da UFRGS vêm sendo 42 

ministradas, em particular sobre a disciplina de Mecânica Estatística, que foi ministrada por ele no 43 

primeiro semestre de 2012, e a qual voltará a ministrar em 2013. Como consta na ata 10/2012 , a 44 
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disciplina de Mecânica Estatística é exigida e oferecida a alunos dos cursos de Pós-Graduação em 45 

Física e Pós-Graduação em Ensino de Física. Os alunos do PPGFís tipicamente têm realizado na 46 

graduação um curso introdutório à Física Estatística, embora com níveis heterogêneos, dependendo 47 
do curso de origem do aluno. No entanto, muitos dos alunos do PPGEnFís, havendo realizado um 48 

curso de Licenciatura em Física, não têm feito cursos típicos da parte final dos Bacharelados, como 49 

são Termodinâmica, Mecânica Clássica II (Formalismo Lagrangeano e Hamiltoniano), Teoria 50 

Eletromagnética, Mecânica Quântica (formalismo de operadores) e Mecânica Estatística. Estas 51 

disciplinas são geralmente alternativas na formação dos Licenciados em Física. Nos últimos anos, o 52 

número de alunos que cursam ano a ano as quatro disciplinas formativas no PPGFís é alto. Em 53 
2012/1, da ordem de 30 alunos se matricularam para cursar Mecânica Estatística, sendo que 1/3 54 

deles, ou seja, da ordem de 10 alunos são Licenciados cursando o Mestrado ou Doutorado em Ensino 55 

de Física, e o resto são alunos provenientes de cursos de Bacharelado. A formação básica de ambos os 56 

grupos é bem diferente, o que o referido professor considera que torna muito difícil a oferta de um 57 

curso em nível de pós-graduação que possa ser de utilidade simultaneamente a alunos de ambos os 58 

cursos. Em consequência, considera que o curso pode acabar falhando, porque essa realidade 59 

compromete o nível do curso de Pós-Graduação em Física do IF-UFRGS, e gera uma situação 60 
insatisfatória, tanto para alunos dos diferentes cursos como para os professores.  Acredita que uma 61 

possível saída seria exigir conhecimentos básicos de Física Estatística em nível de graduação (por 62 

exemplo, probabilidades, termodinâmica e teoria de ensembles). Outra possibilidade seria dividir a 63 

disciplina em dois semestres, com uma primeira parte mais básica e a segunda parte mais avançada. 64 

A CPG discutiu o assunto e destacou que os cursos do PPGFís são feitos para os alunos do PPGFís e, 65 

portanto, o Programa não deve diminuir o nível de exigência para se adequar aos alunos que vêm das 66 

Licenciaturas. Esses alunos é que devem buscar o conhecimento para se adequarem ao nível de 67 
exigência do Programa. O Prof. Stariolo está convidado a participar da próxima reunião da CPG, para 68 

esclarecimentos. DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O SEMESTRE 2013/1: As seguintes 69 

disciplinas propostas de dois créditos foram aprovadas, além daquelas constantes na ata 30/2012: 70 

XIII) FIP20120 Tópicos de Astronomia e Astrofísica: Processos Físicos no Meio Interestelar (2 cr.) – 71 

Profª. Miriani Pastoriza; XIV) FIP30170 Seminários do Grupo de Espectroscopia de Elétrons (2 cr.) – 72 

Prof. Jonder Morais; XV) FIP20124 (cód. novo) Tópicos em Astronomia e Astrofísica: A Estrutura do 73 

Disco Externo ao Centro na Galáxia (2 cr.) – Prof. Eduardo Luiz Damiani Bica; XVI) FIP20713 (cód. 74 

novo) Tópicos em Física Estatística: Métodos analíticos em transições de fase e fenômenos críticos (2 75 

cr.) – Prof. Daniel Adrián Stariolo; XVII) FIP30201 Seminários em Sistemas Complexos (2 cr.) – Profª. 76 

Marcia Barbosa. A submissão de disciplinas de 2 créditos para o semestre 2013/1 ainda poderá ser 77 
feita  até amanhã (04 de dezembro), no site http://www.if.ufrgs.br/posfis/index.php/br/disciplinas.html  (no final da 78 

página há um formulário on-line), que está na página  http://lief.if.ufrgs.br/cpg/disciplinas/ do PPGFís. Como 79 

ocorre em todos os semestres, serão oferecidos Estágio Docente I e II, sob a responsabilidade do 80 

Coordenador do Programa. A sistemática de matrícula em Estágio Docente nas disciplinas de 81 

Graduação mudou, desde o semestre 2012/2. Os alunos deverão apropriar seu Plano no Portal do 82 

Aluno até o dia 06 de dezembro, dando tempo hábil para que os Departamentos apropriem essa 83 

informação nos respectivos Planos de Ensino das disciplinas em que irão atuar. O caminho é: Portal 84 

do Aluno>Aluno>Pós-Graduação>Strictu sensu>Plano de Atuação na Graduação. O link para o 85 

tutorial de uso da ferramenta Plano de Atuação na Graduação, disponível para os alunos de PG é 86 

https://www1.ufrgs.br/Ensino/Documentacao/PosGraduacao/PlanoAtuacaoGraduacao/PlanoAtuacaoGraduacao.htm. O aluno 87 

cadastra o plano, que é encaminhado via Portal para o orientador; quando o orientador aprovar o 88 
plano, vai para o Chefe do Departamento. Como no Portal do Aluno, não é disponibilizada a 89 

matrícula em Estágio Docente nas disciplinas da Pós-Graduação, os alunos que forem atuar em 90 

disciplinas de PG deverão usar a sistemática antiga, ou seja, é exigido do professor da disciplina de 91 

PG onde será realizado o estágio, a entrega (na Secretaria do PPGFís) de um plano de trabalho a ser 92 

realizado na disciplina, com o nome do professor que supervisionará este estágio. A CPGFís terá que 93 

fazer a avaliação e a aprovação dos planos de trabalho dos pós-graduandos nas disciplinas de PG. 94 

Com o plano aprovado, o aluno será matriculado  em  Estágio  Docente (pela Secretaria do PPGFís). 95 

No final do semestre, como o responsável pela apropriação de conceitos dos Estágios Docentes é o 96 



Coordenador do PPGFís, os professores que tiverem alunos realizando estágio em suas 97 

disciplinas, precisam entregar, por escrito e assinado, os conceitos dos alunos que 98 

fizeram estágio docente, para que possamos realizar a apropriação dos conceitos no sistema 99 

POSGRAD, no período apropriado. Os representantes discentes fizeram uma enquete entre seus 100 
pares e constatou-se que quase a totalidade dos alunos que se manifestaram ou são contra a 101 

obrigatoriedade de realização do Estágio Docente por todos os estudantes de doutorado do PPGFís, 102 

independentemente da origem da bolsa (CAPES ou CNPq), ou entendem que se for obrigatório, o 103 

formato do atual Estágio Docente deveria mudar. OUTROS ASSUNTOS: BANCA DE TESE DE 104 

DOUTORADO DO ALUNO ALEXSANDRO MARIAN CARVALHO: Foi encaminhada a proposta 105 

de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Alexsandro Marian Carvalho, intitulada "Dinâmica de 106 

Doenças Infecciosas em Redes Complexas”, realizada sob a orientação do Prof. Sebastián Gonçalves. 107 
Como foi proposta a data da defesa da tese para o dia 20 de dezembro de 2012, a CPG não aprovou a 108 

banca, tendo em vista que não respeita a Resolução 03/2010-CPGFís, que prevê o prazo de pelo 109 

menos 30 dias, a partir da definição da Banca Examinadora pela CPG, para a data da defesa da Tese 110 

de Doutorado, independente da data da solicitação, em conformidade com o Parágrafo Único do Art. 111 

47 do Regimento. A reunião foi encerrada às 14h40min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise 112 

Thier Ruschel (______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e 113 

assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro  Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 114 


